
Pemrograman Python 



Program pertama python 

Print‘hallo ini adalah program python pertamaku…!!!’ 

Print“hallo ini adalah program python pertamaku…!!!” 



Variable 

• Digunakan untuk menyimpan data 

• Dimulai huruf (A-Z)/(a-z) dan garis bawah(_) 

• Tidak boleh dimulai dengan angka  



 



Tipe Data pada python 

• String 

• Integer (-2147483648 sampai 2147483648) 

• Float (bilangan pecahan) 

• Bilangan kompleks (2+3j) 



Operator 

Operator Keterangan Contoh 

+ Penjumlahan 1+2 

- Pengurangan 4-5 

* Perkalian 6*7 

/ Pembagian 14/7 

% Sisa pembagian (Modulus) 8%3 

** Perpangkatan 6**2 

Opertor aritmatik 



Operator Keterangan Contoh 

> Lebih besar dari 4>5 (false) 

< Lebih kecil dari 6<5 (true) 

== Sama dengan 20 == 20 (true) 

!= Tidak sama dengan 3 != 2 (true) 

<= Lebih kecil sama dengan 2.0 <= 2.00002 (true) 

>= Lebih besar sama dengan 6.3 >= 6.30001 (false) 

Opertor perbandingan 



List,Tuple, Set, Dictionaries 
 

 



List 

List 0 1 2 3 4 5 6 7 8 sembilan 

Indeks positif 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Indeks Negetif -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

• List merupakan sekumpulan data yang terdapat dalam suatu variable. 
List ditandai tanda kurung siku “[ ]” 



• Modifikasi List 

 



Fungsi pada List 
Fungsi Keterangan Contoh 

insert(indeks,data) Untuk menambahkan elemen baru pada indeks tertentu  List.insert(3,SDN) 

append(data) Untuk menambahkan elemen baru pada akhir list List.append(200) 

extend(list) Untuk menembahkan bayak elemen pada list List.extend([1,2,3,4]) 

del Untuk menghapus elemen list berdasarkan indeks del list[0] 

Remove(data) Untuk menghapus elemen list berdasarkan nilai elemennya List.remove(“SDN”) 

Pop(data) Untuk menghapus elemen berdasarkan indeks List.pop(2) 

Reverse() Untuk membalik urutan dari elemen list List.reverse() 

Index() Untuk mengetahui posisi elemen suatu list List.index(100) 

Len() Untuk mengetahui panjang suatu list Len(list) 

Max() Untuk mengetahui nilai maksimal dari elemen-elemen list Max(list) 

Min() Untuk mengetahui nilai minimum dari elemen-elemen list Min(list) 

In Untuk mengetahui keanggotaan suatu data di dalam list “python” in list 

Sort Untuk mengurutkan elemen-elemen list dari yang terkecil sampai yang terbesar List.sort() 

Sorted Untuk mengurutkan elemen-elemen list dari yang terkecil sampai yang terbesar 
 

Sorted(list) 



Fungsi pada list 

 



Tuple 
Tuple ditandai dengan kurung biasa “( )”.Berbeda dengan list, elemen-
elemen pada tuple tidak bisa diubah.  



Set 

Sekumpulan data dengan elemen-elemen yang berbeda. Terdapat dua 
jenis set : 

• Set dinamis adalah set yang bisa dimodifikasi 

• Set Statis adalah set yang tidak dapat dimodifikasi 

 

X=set(“MININET”) 

Y=fronzenset(“OPENFLOW”) 



 



Set  

Pada set dapat dilakukan operasi: 

• Gabungan 

• Irisan 

• Komplemen 

• Beda Setangkup 



 



Fungsi pada set 
Fungsi Keterangan  Contoh 

add() Digunakan untuk menambah satu elemen baru pada set X.add(‘A’) 

update() Digunkan untuk menambah elemen baru pada set X.update(“POP”) 

remove() Digunakan untuk menghapus elemen pada set x.remove(“P”) 

clear() Digunakan untuk menghapus semua elemen pada set Y.clear() 

pop() Digunakan untuk menghapus elemen pertama pada set x.pop() 

intersection_update() Digunakan untuk memperbarui suatu set dengan nilai 
irisannya 

X.intersection_update(Y) 

difference_update() Digunakan untuk mempebarui suatu set dengan nilai 
komplemennya 

Y.difference_update() 

sysmmetric_difference_
update() 

Digunakan untuk mempebarui suatu set dengan nilai 
beda setangkupnya 



Dictionaries 

Sekumpulan data yang terdiri dari sepasang kunci dan nilai. Dictionaries 
ditandai dengan tanda kurung kurawal “{}” 

 

Kamus={1:‘mininet’ ,2:‘SDN’ ,3:’Openflow’}  



 



Fungsi pada dictionaries 
Fungsi Keterangan Contoh 

clear() Berfungsi untuk menghapus seluruh elemen dictionaries kamus.clear() 

items() Berfungsi menampilkan seluruh elemen dictionaries kamus.items() 

keys() Berfungsi untuk menampilkan seluruh kunci yang terdapat di dalam 
dictionaries 

kamus.keys() 

value() Berfungsi untuk menampilkan seluruh nilai yang terdapat di dalam 
dictionaries 

kamus.value() 

pop(kunci) Berfungsi untuk menghapus elemen dengan kunci tertentu  kamus.pop(1) 

update(object) Berfungsi untuk menambahkan elemen suatu dictionaries dari dictionaries 
lainnya 

kamus.update(kamus2) 

has_key(kunci) Berfungsi untuk mengetahui apakah suatu dictionaries memiliki kunci 
tertentu (sesuai argument) 

kamus.has_key(1) 

get(kunci) Mengubah nilai balik berupa nilai dari kunci yang menjadi argument fungsi 
get() 

Port.get(21) 



Perulangan 
(while & for) 



While 

Melakukan perulangan selama kondisi yang diinginkan bernilai bener 
(true), dan akan menghentikan perulangan jika kondisi bernilai salah 
(false) 

Kondisi Statement true 

end 

false 



 



For 

Teknik perulangan yang biasanya diterapkan pada tipe-tipe data runtun 
(sequential data type) seperti list, tuple, set, dan dictionaries 

 

 
for variable in iterable : 
 statement1 
 statement2 
 dst  





Pengendalian Kondisi 
(if, else, elif) 



if satu kondisi  

• If adalah suatu pengendali kondisi yang akan mengeksekusi suatu 
statement bila kondisi yang di berikan bernilai true 
         If kondisi : 
 statement1 
 statement2 
 dst  



 



if dua kondisi 

 

         If kondisi1 or kondisi2 : 
 statement1 
 statement2 
 dst  

         If kondisi1 and kondisi2 : 
 statement1 
 statement2 
 dst  



 



else dan elif 

Else merupakan opsi lain yang dieksekusi apabila if bernilai salah  

 

 

 

Dengan elif kita dapat menciptakan lebih dari satu kondisi pengujian 

         If kondisi : 
 statement1 
          else : 
 statement2  

         If kondisi1: 
 statement1 
          elif kondisi2 : 
 statement2 
          elif kondisi3 : 
 Statement 3 



Statement Break dan 
Continue 



Break 

Statement break pada python berfungsi untuk keluar dari prulangan 
dan melanjutkan ke statemen lanjutnya 



Continue 

Berfungsi melompati program dan memulai iterasi baru 



Fungsi 

Fungsi merupakan suatu cara dalam pemrograman tersruktur atau 
prosedural untuk mengatur atau mengorganisasikan logika-logika di 
dalam program. Fungsi berisi blok kode program yang bisa dipanggil 
kapanpun dibutuhkan 

         def nama_fungsi() 
 statement1 
 statement2 
 Statement 3 



 



Fungsi dengan argument 

Argument merupakan suatu nilai atau data yang dilewatkan di dalam 
suatu fungsi pada saat fungi tersebut dipanggil 

 

 
         def nama_fungsi(a) 
 statement1 
 statement2 
 Statement 3 



 



 



Modul 

Modul merupakan teknik pada python yang digunakan untuk 
mengorganisasi dan mengemas file-file program. Modul berisikan 
sekumpulan data dan fungsi dari suatu file .py 

 impor sys 
 import math 
 import string 



 



Kelas 

Kelas berisikan atribut-atribut yang terdiri dari data dan fungsi/method 

class nama_kelas: 
 atribut1 
 atribut2 
 atribut13 
 dst 



 



Konstrutor 

Konstruktor adalah fungsi yang pertama kali dieksekusi ketika suatu 
objek diciptakan. Konstruktor dalam python diberi nama __init__() 



Pewarisan (inheritance) 

Konsep pewarisan dalam OOP adalah kemampuan suatu kelas mewarisi 
sifat-sifat dari kelas lainnya (kelas induk). Ketika suatu kelas diwariskan 
dari kelas induknya, maka kelas tersebut dapat menggunakan atribut-
atribut yang dimiliki oleh kelas induknya. 

class kelasInduk: 
 variable 
  
 def namaFungsi() : 
 
class kelasTurunan  
 variable 
  
 def namaFungsi(): 



 



Overriding Fungsi 

Di dalam konsep pewarisan, suatu kelas turunan bisa memiliki fungsi 
dengan nama yang sama seperti fungsi yang ada pada kelas induknya. 
Konsep ini disebut dengan istilah overiding fungsi   




